
ΤΟ ΑΝΑΓΛΤΦΟΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΜΑΡΚΟΝ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

(Πίν. 47-49)

Μεταξύ τών πολυαρίθμων άναγλύφων τών έντειχισμένων είς τό έξωτερικόν καί 
είς τό εσωτερικόν τοϋ 'Αγίου Μάρκου τής Βενετίας, τά πλεΐστα τών όποιων είναι παλαιο
χριστιανικά καί βυζαντινά, όπάρχει έν παρουσιάζον Ιδιαίτερον ένδιαφέρον καί είκονο- 
γραφικόν, άλλα καί διά τήν πιθανήν του προέλευσιν, όπως έλπίζομεν δτι θά δείξη ή 
παρούσα μικρά μελέτη.

Τό άνάγλυφον αυτό (Πίν. 47) δέν είναι άνέκδοτον. Τρεις φοράς, αν δέν άπα- 
τώμαι, έχει δημοσιευθή άπεικόνισίς του. Τό πρώτον δηλαδή είς τήν μνημειώδη έκδοσιν 
τοϋ ναού τοϋ 'Αγίου Μάρκου υπό τοϋ Ongania1, κατόπιν ύπό τοϋ Ο. Demus1 2 καί τελευ- 
ταΐον μετ’ έκτενοϋς περιγραφής ύπό τοϋ R. Lange3. Περιγραφήν τέλος αύτοϋ άνευ άπει- 
κονίσεως παρέσχε καί ό Η. von der Gabelentz4.

Τό μέλλον νά μας άπασχολήση άνάγλυφον τοΰτο5, τό όποιον τοποθετούν 
είς τό δεύτερον ήμισυ τοϋ 12ου αίώνος, είναι διηρημένον είς δύο έπαλλήλους καί άνί- 
σους ζώνας. Είς τήν άνω, τήν στενοτέραν, χωριζομένην άπό τήν κάτω μέ λεπτόν πλαίσιον, 
είκονίζονται τρεις μορφαί κατ’ ένώπιον μέχρι περίπου τοϋ κάτω μέρους τοϋ στήθους. 
Είς τό μέσον παριστάνεται άγία κρατούσα είς τήν δεξιάν σταυρόν καί έχουσα τήν άρι- 
στεράν πρό τοϋ στήθους μέ τήν παλάμην προς τά έξω. Εκατέρωθεν αυτής είκονίζονται 
δύο άνδρικαί μορφαί άνευ γενείου καί μύστακος. Ή άριστερά, ώς πρός τόν θεατήν, έχει 
είς τήν δεξιάν χειρουργικόν μαχαιρίδιον (;) ή κοχλιάριον (; )6, είς δέ τήν άριστεράν 
κύλινδρον. Ή κατά τό δεξιόν άκρον μορφή κρατεί μέ άμφοτέρας τάς χεϊρας κύλινδρον.

1. F. Ongania, La Basilica di San Marco, Venezia 1888 -1892, Dettagli, πίν. 279 P 3.
2. O. Demus, The Church of San Marco in Venice, Washington 1960, είκ. 34. Πρβλ. καί 

σ. 122 κ.έ.
3. R. Lange, Die byzantinische Reliefikone, Recklinghausen 1964, είκ. 27 καί σ. 85 κ.έ.
4. Η. von der GabeJentz, Mittelalterliche Plastik in Venedig, Leipzig 1903, 137.
5. Είναι έντειχισμένον είς τήν έσωτερικήν άνατολικήν πλευράν τής βόρειας κεραίας τού σταυρού, 

άριστερά τοΟ μεγαλοπρεπούς κιβωρίου, τοΟ στεγάζοντος τό άλτάριον καί τήν περίφημον βυζαντινήν εί- 
κόνα τής Παναγίας Νικοποιοϋ. Έπί τού άναγλύφου διακρίνονται χρώματα. Τό βάθος, περί τάς δύο 
όρθιας μορφάς τής κάτω ζώνης, είναι κυανοπράσινον. Τά χρώματα είς τά ένδύματα τών τριών προτομών 
τής άνω σειράς είναι λίαν άμαυρά καί άδιάγνωστα. Είναι πολύ πιθανόν δτι ό χρωματισμός, δπως καί ή 
έπιχρύσωσις τών φωτοστεφάνων, νά έγιναν μεταγενεστέρως ύπό τών Βενετών.

6. Ό Lange, έ. ά. 85, νομίζει δτι πρόκειται περί είδους γραφίδος (Schreibgriffel), μέ τήν 
όποιαν έχάρασσον τά γράμματα έπί κηρωτής πινακίδος, δηλαδή τού στύλου, stylus τών άρχαίων. 
Τοΰτο δέν φαίνεται πιθανόν. Οί είκονιζόμενοι είναι, δπως θά ίδωμεν, οί Άγιοι ’Ανάργυροι. Είναι λοιπόν 
φυσικώτερον νά παραδεχθώμεν δτι τό είς όξύ άπολήγον δργανον, πού κρατούν, είναι χειρουργικόν μαχαι
ρίδιον χρησιμεΰον Ισως διά τάς άφαιμάξεις, δπως δεικνύουν άνάλογοι παραστάσεις τών άγιων τού
των Ιατρών. Βλ. προχείρως G. Millet. Monuments de Γ Athos, I, Les peintures, Paris 1927, 
πίν. 42.1 -2, 52.1, 56.1 (Πρωτάτον). G. Millet — A. Frolow, La peinture du moyen age en 
Yougoslavie, I, πίν. 76.1 ( Μιλέσεβο ), II, πίν. 89.2 (Άρίλγιε), III, πίν. 19.1 (Άγ. Κλήμης Άχρί- 
δος ), 48.4 (Άγ. Νικήτας). Είς μερικά δμως μνημεία ( βλ. π.χ. Ε. Diez — Ο. Demus, Byzantine Mo
saics in Greece, Cambridge, Mass. 1931, είκ. 58 (Όσ. Λουκάς). N. et M. Thierry, Nouvelles
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Ή κάτω ζώνη τοϋ άναγλύφου είναι πολύ ύψηλοτέρα. Εϊς αύτήν, κάτωθεν τόξων φερόν- 
των διακόσμησιν καί στηριζομένων έπί κιόνων μέ πλουσίως δι’ άκάνθης στολισμένα 
κιονόκρανα, μέ κορμούς φέροντας έλικοειδεΐς ραβδώσεις και μέ βάσεις κοσμημένας, 
είκονίζονται δύο άγιοι όρθιοι κατ’ ένώπιον. Οδτοι είναι άμύστακες και άγένειοι, κρα
τούν δέ μέ τόν ίδιον τρόπον τά αύτά άντικείμενα, πού εΐδομεν καί είς τάς άντιστοίχους 
μορφάς τής άνω ζώνης.

Αί καί είς τάς δύο ζώνας είκονιζόμεναι άνδρικαί μορφαΐ παριστάνουν χωρίς άμφι- 
βολίαν δύο ζεύγη τών 'Αγίων ’Αναργύρων, όπως δεικνύουν τά είς τάς χεΐράς των 
ιατρικά έργαλεϊα. Τούτο εΐχον ήδη παρατηρήσει καί ό Demus (έ.ά. 123), μέ κά
ποιον δισταγμόν, όπως καί ό Lange ( έ.ά. 85 κ.έ.). Καί οί δύο όμως δέν ήδυνήθησαν 
νά καθορίσουν ποιον άπό τά τρία ζεύγη τών 'Αγίων Κοσμά καί Δαμιανού είκονίζεται 
εϊς τήν άνω ζώνην καί ποιον είς τήν κάτω.

Ή δυσκολία αύτή τού καθορισμού προήλθεν άπό τό ότι δέν κατώρθωσαν νά ταυ
τίσουν τήν είς τήν άνω ζώνην, μεταξύ τών δύο ’Αναργύρων, είκονιζομένην γυναικείαν 
μορφήν. Είναι όμως βέβαιον ότι ή μορφή αϋτη παριστάνει τήν 'Αγίαν Θεοδότην, τήν 
μητέρα δηλαδή τών 'Αγίων ’Αναργύρων Κοσμά καί Δαμιανού τών έξ ’Ασίας7. Ούτω 
πράγματι τήν εύρίσκομεν είκονιζομένην μεταξύ τών δύο υίών της ή παρ’ αύτούς καί είς 
τοιχογραφίας8 καί είς φορητάς εικόνας9. Ή 'Αγία Θεοδότη εϊς όλας τάς γνωστός, είς

6glises rupestres de Cappadoce, Paris 1963, πίν. 95h), τό δργανον αύτό είναι σχεδιασμένον 
έκ τοΟ πλαγίου καί δίδει τήν έντύπωσιν δτι πρόκειται πιθανώς περί κοχλιαρίου έντελώς άναλόγου πρός 
τά γνωστά παλαιοχριστιανικά έξ άργύρου (Βλ. Ο. Μ. Dalton, Catalogue of Early Christian and 
Byzantine Antiquities...of the British Museum, London 1901, σ. 72, άριθ. 322, σ. 78, άριθ. 354 
καί πίν. XXIII, άριθ. 386). Τήν άποψιν έξ άλλου δτι είς ώρισμένας παραστάσεις θά ήδύνατο νά 
πρόκειται περί κοχλιαρίου, ένισχύουν μερικαί είκόνες τού έπίσης Ιαματικού Άγ. Παντελεήμονος, 
είς τάς όποιας ούτος κρατεί διά τής άριστεράς ήμιάνοικτον κιβωτίδιον φαρμάκων καί φέρει είς αύτό 
τό δργανον τούτο, πού έχει είς τήν δεξιάν ( Βλ. Σ. Πελεκανίδου, Καστοριά, I, Βυζαντινοί τοιχογρα- 
φίαι, Θεσσαλονίκη 1953, πίν. 26β). Τό πράγμα δέ καθιστούν πιθανώτερον παραστάσεις χρό
νων μεταγενεστέρων τής 'Αλώσεως, δπως ή είκών τού Έμμ. Τζάνε είς τήν National Gallery τού 
Λονδίνου ( Η. Gerhard, Welt der Ikonen, Recklinghausen 1957, είκ. 20 έναντι σ. 97). Τέλος, είς 
παλαιάς παραστάσεις τού 'Αγ. Παντελεήμονος, δπως ή γνωστή είκών τού Κιέβου (W. Felicetti - Lie- 
benfels, Geschichte der byzantinischen Ikonenmalerei, Olten Lausanne 1956, πίν. 37A), τό 
άνω άκρον τού όργάνου άπολήγει είς σταυρόν, πράγμα άπίθανον μάλλον άν έπρόκειτο περί γραφίδος. 
Δέον άκόμη νά σημειώσωμεν δτι ό G. de Jerphanion, Les 6glises rupestres de Cappadoce, Κείμε
νον, I, 2, 401, όνομάζει τό έργαλεϊον style (δηλ. γραφίδα πρός χάραξιν έπί πινακίδος ), άλλαχού 
δέ, II, 1, 370, χαρακτηρίζει αύτό ώς stylet (δηλαδή μαχαιρίδιον). Σχετικώς μέ τόν κύλινδρον, πού 
κρατούν οί ’Ανάργυροι, ούτος είναι, κατά τήν Μ. L. David-Daniel, Iconographie des Saints me- 
decins Come et Damien, Lille 1958, 192 κ.έ., μικρά ράβδος χρήσιμος είς τάς άφαιμάξεις. Ότι 
δμως πρόκειται μάλλον περί κυλίνδρου Ισως έκ περγαμηνής δεικνύει, είς τό έξεταζόμενον τούλάχι- 
στον άνάγλυφον, ό κρατούμενος ύπό τού δεξιού όρθιου άγιου, δπου διακρίνεται καί ό ίμάς, πού 
τόν συγκρατεί τυλιγμένον.

7. Η. Delehaye, Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae, Bruxellis 1902, στ. 185. 
Πρβλ. καί L. Deubner, Kosmas und Damian, Leipzig - Berlin 1907, 87. Είς τήν φωτογραφίαν τού 
άναγλύφου νομίζω δτι ήδυνήθην νά διακρίνω είς τό βάθος, δεξιά, ώς πρός τόν θεατήν, τής γυναικείας 
μορφής, άμυδρότατα ίχνη τών γραμμάτων ΘΕ άπό έπιγραφήν διά χρώματος.

8. Σέρβια : Ά. Ξυγγοπούλου, Τά μνημεία τών Σερβίων, Άθήναι 1957, σ. 44, είκ. 15, σ. 94, είκ. 20. 
Καππαδοκία: Jerphanion, έ.ά. 2ον λεύκωμα, πίν. 99. 4. Πρβλ. καί Κείμενον, I. 2, σ. 401. Θεσσα
λονίκη : Άγ. Νικόλαος ’Ορφανός : Ά. Ξυγγοπούλου, Οί τοιχογραφίες τού Άγ. Νικολάου ’Ορφα
νού Θεσσαλονίκης, Αθήνα 1964, είκονογρ. διαγράμματα II. 9 καί III. 14 είς τό τέλος τού κειμένου.

9. Μονή Σι να : Γ. καί Μ. Σωτηρίου, Είκόνες τής Μονής Σινά, I, πίν. 85, II, σ. 97.
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έμέ τούλάχιστον, παραστάσεις της κρατεί εϊς τήν δεξιάν σταυρόν, όπως καί είς τό έξε- 
ταζόμενον άνάγλυφον. Είναι γνωστόν ότι μέ σταυρόν είς τήν δεξιάν είκονίζονται συνή
θως οί μάρτυρες10 11. Ή 'Αγία Θεοδότη δμως, περί τής όποιας πρόκειται έδώ, δέν έμαρτύ- 
ρησεν, άλλ’ « έτελειώθη έν ειρήνη », όπως άναγράφει τό Συναξάριον τής 2ας ’Ιανουά
ριου11. Νομίζω πολύ πιθανόν δτι ό σταυρός εϊς τήν δεξιάν τής Θεοδότης έτέθη κατ’ 
άναλογίαν πρός τάς άλλας άγιας μέ τό ίδιον δνομα, αί όποΐαι, κατά τό Συναξάριον, ύπέ- 
στησαν τόν διά τού μαρτυρίου θάνατον12. Γεγονός πάντως είναι δτι ή μεταξύ των δύο 
άγιων είκονιζομένη είς τήν άνω ζώνην τού άναγλύφου γυναικεία μορφή δέν δύναται 
νά είναι μία άπό τάς μάρτυρας, πού φέρουν τό δνομα Θεοδότη, άλλ’ άναμφιβόλως ή μή- 
τηρ τών 'Αγίων Κοσμά καί Δαμιανού. Οί ’Ανάργυροι, κατά συνέπειαν, οϊ είκονιζόμενοι 
μετά τής Θεοδότης δέν δύνανται νά είναι άλλοι άπό τούς 'Αγίους Κοσμάν καί Δαμιανόν 
τούς Άσιάτας, οί όποιοι έτελειώθησαν έν εΙρήνη καί έτάφησαν είς τήν πόλιν Φερεμάν, 
έορτάζονται δέ τήν Ιην Νοεμβρίου13.

Έρχόμεθα τώρα εϊς τό άλλο ζεύγος τών ’Αναργύρων Κοσμά καί Δαμιανού, πού 
είκονίζονται όλόσωμοι είς τήν κάτω ζώνην τού άναγλύφου. Ούτοι πρέπει νά είναι είτε 
οί Ρωμαίοι, οί έορταζόμενοι τήν Ιην ’Ιουλίου14, είτε οί Άραβες, τών όποίων ή μνήμη 
έορτάζεται τήν 17ην ’Οκτωβρίου15.

Ό καθορισμός τίνος άπό τά δύο αύτά ζεύγη έχομεν έδώ τήν εικόνα είναι πράγματι 
πολύ δυσχερής, δεδομένου δτι δέν ύπάρχουν συνήθως είς τάς παραστάσεις των διακρι
τικά γνωρίσματα, ούτε δέ καί είς τάς έπΐ τών τοίχων καί τών φορητών εικόνων έπιγρα- 
φάς, πού συνοδεύουν τάς μορφάς των, άναφέρεται ή συζυγία, είς τήν όποιαν ούτοι άνή- 
κουν.

Τά άγιολογικά έξ άλλου κείμενα ούδεμίαν σχεδόν βοήθειαν δύνανται νά μάς παρά
σχουν. Τούτο δέ διότι είναι γνωστή ή μεγάλη διαφορά γνωμών ή ύπάρχουσα ώς πρός 
τήν ύπαρξιν ένός ζεύγους, δπως ή Καθολική ’Εκκλησία παραδέχεται, δύο, δπως άλλοι 
πιστεύουν, ή τριών, κατά τήν ’Ορθόδοξον ’Εκκλησίαν, Αγίων ’Αναργύρων μέ τά όνό- 
ματα Κοσμάς καί Δαμιανός16.

Παρά τήν γνώμην δμως τού Ρ. Peeters, δτι έν καί μόνον είναι τό ζεύγος Κοσμά 
καί Δαμιανού, έκείνων δηλαδή, τών όποίων τούς τάφους προσεκύνουν οί πιστοί είς τήν 
Κύρρον τής Συρίας, καί δτι ό πολλαπλασιασμός των είναι « simple effet de mirage »17, 
δύναται νά θεωρηθή άπολύτως βέβαιον δτι ή είκονογραφική παράδοσις, είς τήν τέχνην 
τούλάχιστον τής όρθοδόξου ’Εκκλησίας, μάς όδηγεϊ είς δλως άντίθετα συμπεράσματα.

10. Πρβλ. G. de Jerphanion, La voix des monuments. Nouv. s6rie. Roma - Paris 1938, 308, 
όπου ή παρατήρησις άναφέρεται κυρίως είς τάς τοιχογραφίας τής Καππαδοκίας, έχει δμως γενικω- 
τέραν έφαρμογήν.

11. Delehaye, Synaxarium, στ. 365, 55 : «Θεοδότη ή μήτηρ τών άγιων άνααγνρων έν ειρήνη 
τελειοϋται».

12. Βλ. τόν άλφαβητικόν πίνακα παρά Delehaye, έ.ά. είς τήν λ. Θεοδότη.
13. Βλ. Delehaye, Ε.ά. στ. 185.
14. Delehaye, Ε.ά. στ. 791.
15. Αυτόθι, στ. 144 κ.έ.
16. Δικαίως Εγραφεν ό Η. Delehaye, Les origines du culte des martyrs , 2α Εκδ., Bruxelles 

1933, 143 : « Quelles hEsitations n’ ont point 6prouv£es les 6rudits qui ont essay6 de fixer le 
point du depart du culte des Saints Cosme et Damien !».

17. Βλ. P. Peeters, Le trefonds oriental de Γ hagiographie byzantine, Bruxelles 1950, 
$6 κ.έ,
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Είναι λοιπόν άνάγκη νά έρευνήσωμεν, κατά τρόπον βεβαίως συνοπτικόν, τήν εικο
νογραφίαν των 'Αγίων Κοσμά καί Δαμιανοϋ.

Εκείνο, πού άμέσως θά παρατηρήση ό έξετάζων τάς παραστάσεις των άγιων 
τούτων, είναι δτι, έκτος άπό όλίγας έξαιρέσεις, τάς όποιας θά ίδωμεν κατωτέρω, οδτοι 
άπό των παλαιοχριστιανικών άκόμη χρόνων καί καθ’ δλην τήν βυζαντινήν περίοδον, 
δπως καί κατά τούς μετά τήν άλωσιν αιώνας, είκονίζονται μέ μύστακα καί μέ βραχύ- 
τερον ή μακρότερον γένειον, ουτω δέ τούς περιγράφει καί ή Ερμηνεία τών ζωγράφων18. 
Τόση δέ είναι ή έμμονή είς τόν γενειοφόρον αύτόν τύπον, ώστε τό Συναξάριον νά παρα- 
βάλη τήν μορφήν τοϋ προφήτου Μιχαία πρός τήν τοϋ Αναργύρου Κοσμά19.

Ή έπικράτησις τοϋ γενειοφόρου τούτου τύπου δύναται, νομίζω, νά έξηγηθή άπό 
τό γεγονός δτι κατά τούς παλαιοχριστιανικούς χρόνους τό μόνον ζεϋγος τών ’Αναργύ
ρων, πού εϊχεν έπικρατήσει καί πού είκονίζετο είς τάς έκκλησίας, ήτο, φαίνεται, τών 
έξ ’Αραβίας Κοσμά καί Δαμιανοϋ, οί όποιοι, κατά τό Συναξάριον, έμαρτύρησαν μετά 
τών τριών άδελφών των είς τάς Αίγάς τής Λυκίας έπί Διοκλητιανοϋ καί Μαξιμιανοϋ 
τό 28720. Τών δύο τούτων άγίων, τών όποίων ή λατρεία δέν άνέρχεται, κατά τόν Peeters, 
είς χρόνους παλαιοτέρους τοϋ τέλους τοϋ 4ου αίώνος21, έωρτάζετο ή μνήμη κατά τήν 
παλαιοχριστιανικήν έποχήν τόν μήνα Σεπτέμβριον, δπως προκύπτει άπό τήν έπιγραφήν 
τήν συνοδεύουσαν τόν Δαμιανόν ( ή τοϋ Κοσμά είναι σήμερον κατεστραμμένη ) είς τόν 
θόλον τοϋ 'Αγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης: « Δαμιανόν ίατροϋ μηνι Σεπτεμ( βρίω)»22. 
Τά ψηφιδωτά δέ αύτά τοϋ 'Αγίου Γεωργίου είναι αΐ παλαιότεραι ίσως μέχρι τοΰδε γνω
στοί άπεικονίσεις τών άγίων τούτων23. Οί "Αραβες αυτοί ’Ανάργυροι είναι οί μόνοι, 
τούς όποιους μέχρι σήμερον τιμά ή Δυτική ’Εκκλησία24, ό γνωστός δέ ναός των είς τό

18. Διονυσίου τοϋ έκ Φουρνά, Ερμηνεία τής ζωγραφικής τέχνης. "Εκδ. Α. Παπαδοπούλου — 
Κεραμέως, Πετρούπολις 1909, 161, § 24.

19. Delehaye, Synaxarium, στ. 890, 21 : «ΎΗν δέ δμοιος (ό Μιχαίας) τφ άναογνρω Κοσμά». 
Ό Μιχαίας είκονίζεται άλλοτε μέ μέλαν γένειον, δπως π.χ. είς τό Δαφνί ( Diez - Demus, Byz. Mos., 
είκ. 57), καί άλλοτε μέ κατάλευκον, δπως π.χ. είς τήν Στάρα Λαντόγκα τής Ρωσίας (Β. Λάζαρεφ, 
Αί τοιχογραφίαι τής Στάρα Λαντόγκα (ρωσ.) Μόσχα 1960, είκ. 38 ). Είς τήν μικρογραφίαν δμως τοϋ 
κώδ. 521 τής Walters Art Gallery τής Βαλτιμόρης, παριστάνουσαν τό μαρτύριον τοϋ προφήτου, 
ούτος όμοιάζει πράγματι καταπληκτικές μέ τούς ’Αναργύρους. Βλ. The Walters Art Gallery. Early 
Christian and Byzantine Art. An Exhibition held in the Baltimore Museum of Art, Baltimore 
1947, πίν. XCIX, άριθ. 707. Πρβλ. καί σ. 139, άριθ. 707.

20. Stilting έν Acta Sanctorum Septembris, VII, 409 κ.έ. Πρβλ. καί David - Daniel, έ.ά. 18.
21. Peeters, έ.ά. 65 κ.έ.
22. Έγχρ. είκών έvW. F. Volbach - Μ. Hirmer, Friihchristliche Kunst, Munchen 1958, πίν. 

125. Ή έπιγραφή έν J. Kurth, AM 22 ( 1897) πίν. XVI, 2. ’Επίσης έν Κ. Ζησίου είς τά ΠΑΕ 
1913, σ. 128, άριθ. 15. Ή κατεστραμμένη σήμερον έπιγραφή, ή συνοδεύουσα τόν Κοσμαν, έσφζετο 
μέχρι τούλάχιστον τοϋ 1864, όπότε τήν έδημοσίευσαν οί Ch. Texier - R. Ρ. Pullan, Byzantine 
Architecture, London 1864, σ. 141. Είναι άξιον παρατηρήσεως δτι είχον ούτοι διακρίνει δτι πρόκει
ται περί τών έξ ’Αραβίας ’Αναργύρων. Ή βιογραφία δμως τούτων, πού παραθέτουν, δπως καί ή χρο
νολογία τοϋ μαρτυρίου των, είναι λανθασμένοι καί όφείλονται είς σύγχυσιν πρός τούς Ρωμαίους όμω- 
νύμους.

23. Ή άνωτέρω παρατεθεΐσα γνώμη τοϋ Peeters, δτι ή λατρεία τών δύο ’Αναργύρων δέν είναι 
παλαιοτέρα τοϋ τέλους τοϋ 4ου αίώνος ( βλ. άνωτ. σημ. 21), μάς άναγκάζει νά θεωρήσωμεν τά ψηφι
δωτά τοϋ θόλου τοϋ 'Αγίου Γεωργίου μεταγενέστερα κάπως τών περί τό 400 χρόνων, δπου τά τοποθετοϋν 
τελευταίως. Βλ. Volbach - Hirmer, έ.ά. Πρβλ. καί τάς παρατηρήσεις τοϋ Ch. R. Morey, Early Chri
stian Art, Princeton 1953, σ. 225, σημ. 299 καί σ. 285, άριθ. 150.

24. Τούτους μόνον άναφέρει κατά τόν 13ον αίώνα ή Legenda aurea, δπου τά κατ’ αύτούς συγ-
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Forum τής Ρώμης έορτάζει πράγματι τήν 27ην Σεπτεμβρίου25. Καί είς τόν θόλον λοι
πόν τοΰ 'Αγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης26 καί εις τήν άψΐδα τοϋ ναοΟ τοΟ Forum τής 
Ρώμης ( 526 - 530 )27 οί δυο ’Ανάργυροι είκονίζονται μέ μύστακα καί μέ πυκνόν γένειον. 
Είς τό τελευταΐον δέ τοϋτο μνημεΐον κρατούν ούτοι είς τάς χεΐράς των τόν στέφανον, τό 
γνωστόν δηλαδή είς τήν παλαιοχριστιανικήν είκονογραφίαν διακριτικόν τών μαρτύ
ρων. Ούδεμία συνεπώς δύναται νά ΰπάρξη, νομίζω, άμφιβολία ότι πρόκειται περί τών 
’Αράβων ’Αναργύρων, πού έμαρτύρησαν, όπως είπομεν, τό 287. Τούτους ή τέχνη έξη- 
κολούθησε νά είκονίζη γενειοφόρους καί κατά τούς βυζαντινούς χρόνους, όπως δεικνύει 
ή μικρογραφία τοϋ μαρτυρίου των είς τό Μηνολόγιον τοϋ Βασιλείου Β' τής Βιβλιοθή
κης τοϋ Βατικανοΰ28.

Ό γενειοφόρος ούτος τύπος τών ’Αναργύρων, ό όποιος δέν θά ήδύνατο ίσως νά 
θεωρηθή άσχετος πρός τήν, κατά τόν Peeters29, άραμαϊκήν ή συριακήν καταγωγήν 
τών άγιων, έπεκράτησε τελικώς καί έπεξετάθη κατά τούς βυζαντινούς καί τούς μετά τήν 
άλωσιν χρόνους καί είς τά έτερα δύο ζεύγη τών 'Αγίων Κοσμά καί Δαμιανοϋ, τά όποια, 
κατά τόν Stilting (Acta Sanctorum, έ.ά.), έμφανίζονται διά πρώτην φοράν είς τό 
Μηνολόγιον τοϋ Βασιλείου Β’ ( 976 - 1025), διαπίστωσις όχι ίσως άπολύτως άκρι- 
βής, διότι γεγονός είναι ότι ταϋτα άναφέρονται ήδη είς τό Συναξάριον τής Κων
σταντινουπόλεως, τοϋ όποιου αί πηγαί είναι παλαιότεραι τοϋ 10ου αίώνος. Οΰτω λοιπόν

χέονται μέ τόν βίον τών έξ ’Ασίας. Βλ. Le bienheureux Jacques de Voragine, La L6gende doree 
Trad. T. de Wyzewa, Paris 1929, 541 κ.έ. Πρβλ. καί L. Reau, Iconographie de l’art Chretien, 
III, 1, Paris 1958, 332 κ.έ., όπου καί περίληψις τοΟ κειμένου τής Legenda aurea.

25. Βλ. A. Tani, Le chiese di Roma, Torino 1922, 162.
26. Βλ. άνωτ. σ. 87, σημ. 22.
27. Βλ. προχείρως Ρ. Muratoff, La peinture byzantine, Paris 1928, πίν. XX, XXII. Τελευ- 

ταίον καί Ch. Ihm, Die Programme der christlichen Apsismalerei vom vierten Jahrhundert 
bis zur Mitte des achten Jahrhunderts, Wiesbaden 1960, 137 κ.έ.

28. II Menologio di Basilio II ( Cod. Vatic. Gr. 1613 ), Torino 1907, πίν. 120. Κατά τήν Ερ
μηνείαν τών ζωγράφων, έ.ά. 161, § 24, είκονίζονται « έχοντες εις τά κεφάλια μανδήλια τυλιγμέ
να». Οί Άραβες πράγματι’Ανάργυροι είς τάς άπό τοϋ 14ου αίώνος ( 1327-48) τοιχογραφίας τής 
Ντέτσανι τής Σερβίας είκονίζονται φέροντες είς τήν κεφαλήν σαρίκιον: Μαναστίρ Ντέτσανι 
( σερβ.). II. Β. Πέτκοβιτς, Ζωγραφική, Βελιγράδι 1941, πίν. CLVI. 'Ο Διονύσιος συνεπώς φαίνεται 
δτι είχεν ύπ’ δψει του παλαιόν πρότυπον τής σπανιωτάτης αύτής παραστάσεως. Είναι άξιον έπίσης 
νά σημειωθή δτι είς τήν Ντέτσανι είκονίζονται καί τά δύο έτερα ζεύγη τών ’Αναργύρων μέ όμοίαν 
περίπου τήν μορφήν καί μέ διάφορον μόνον τό ένδυμα (έ.ά. πίν. CXLII, CLIX, 1 ). Ούδεμία 
δμως όπάρχει έπιγραφή άναφέρουσα τήν συζυγίαν, εις τήν όποιαν άνήκουν. Τετάρτη τέλος παράστα- 
σις τών’Αναργύρων είς τήν ιδίαν έκκλησίαν είκονίζει αύτοϋς εις τό Μηνολόγιον τής 1ης Νοεμβρίου 
(πίν. CX) κατά τρόπον δμοιον περίπου πρός τήν τοιχογραφίαν τοϋ πίν. CLIX, 1. Οϋτω δυνάμεθα 
νά συμπεράνωμεν δτι οί είς τόν πίνακα αύτόν είκονιζόμενοι είναι οί έξ ’Ασίας, οί δέ τοΰ πίν. CXLII 
οί Ρωμαίοι. Ή Ντέτσανι είναι κατά ταϋτα τό μόνον γνωστόν, εις έμέ τούλάχιστον, μνημεΐον, δπου 
είκονίζονται καί τά τρία ζεύγη τών ’Αναργύρων.

Είναι τέλος άξιον προσοχής τό γεγονός δτι εις τόν ναΐσκον τών Άγ. ’Αναργύρων τών Σερβίων, 
είς τήν Δ. Μακεδονίαν, τοιχογραφηθέντα τό 1600, ό μέν Κοσμάς φέρει τό έπίθετον <r<5 Ρωμαίος», ό δέ 
Δαμιανός « δ Άσι(α)νός ». Βλ. Ά. Ξυγγοπούλου, Τά μνημεία τών Σερβίων, Άθήναι 1957, 104. Δυστυ
χώς άμφότερα τά πρόσωπα είναι κατεστραμμένα, ώστε δέν δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν άν παρουσίαζον μετα
ξύ των διαφοράν χαρακτηριστικών, πράγμα μάλλον άπίθανον. Τό δψιμον τοϋτο μνημεΐον συνεχίζει οΰτω 
τήν παλαιάν παράδοσιν, πού βλέπομεν είς τό άνάγλυφον τής Βενετίας.

29. Peeters, έ.ά. 67, δπου άναφέρεται καί ή άραμαϊκή καταγωγή τών όνομάτων Κοσμάς 
καί Δαμιανός. ’Εκεί μνημονεύεται καί τό περίεργον χωρίον τοϋ Πλινίου, είς τό όποιον λέγεται δτι 
τήν ιατρικήν εύρεν ό Άραψ, υίός τής Βαβυλώνος καί τοϋ ’Απόλλωνος.
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είς τήν βυζαντινήν καί τήν μετά τήν δλωσιν όρθόδοξον εικονογραφίαν τά τρία ζεύγη 
των Αναργύρων παριστάνονται κατά τρόπον όμοιόμορφον καί δέν υπάρχει πλέον καμ- 
μία διαφορά είς τάς άπεικονίσεις των30.

Παραλλήλως δμως προς τήν έπικρατήσασαν άπεικόνισιν αυτήν τών ’Αναργύρων 
γενειοφόρων, υπάρχουν, δπως είπομεν άνωτέρω, καί έλάχιστα μνημεία, είς τά όποια 
ούτοι παριστάνονται άμύστακες καί άγένειοι31, δπως δηλαδή καί είς τό έξεταζόμενον 
άνάγλυφον τοϋ 'Αγίου Μάρκου. Πρόκειται λοιπόν περί έτέρου τύπου, ό όποιος πρέπει 
νά μας άπασχολήση, διά νά καταστή δυνατόν νά ταυτισθοϋν αί έπί τοϋ άναγλύφου 
τούτου μορφαί.

Ό τύπος αυτός τών άγενείων ’Αναργύρων έχει έπίσης τήν καταγωγήν του είς τήν 
τέχνην τής παλαιοχριστιανικής έποχής. Τόνεύρίσκομεν πράγματι κατά τόν 5ον ή τόν 6ον 
αιώνα είς τήν έγκαυστικήν είκόνα τής μιας άπό τάς πλευράς τοϋ έξ Άχμίμ τής Αίγύπτου 
ξυλίνου κιβωτιδίου τοϋ άποκειμένου είς τό Μουσεϊον τοϋ Βερολίνου32 (Π ί ν. 49γ). 
Θετικώτερα δμως συμπεράσματα δύναται νά μας παράσχη ή έξέτασις τών δύο μορφών 
είς αύτό τοΰτο τό άνάγλυφον τής Βενετίας, πού έδώ μας άπασχολεϊ.

Είναι, πράγματι, πολύ χαρακτηριστικός ό τρόπος τής κομμώσεως τών δύο όλο- 
σώμων ’Αναργύρων είς τήν κάτω ζώνην τοϋ άναγλύφου ( Π ί ν. 48α - β ). Αί τρίχες 
δηλαδή τής κόμης κατέρχονται είς τό μέτωπον κατακορύφως καί σχηματίζουν 
ύπεράνω τών όφρύων γραμμήν όριζοντίαν παράλληλον προς αύτάς. Ή χρονολο
γία τοϋ τρόπου τούτου τής διατάξεως τής κόμης είναι γνωστή. ’Εμφανίζεται κατά τούς 
τελευταίους περίπου χρόνους τής βασιλείας τοϋ Γαλλιηνοΰ ( f 268 μ.Χ.) καί φθάνει μέ
χρι τοϋ τέλους τοϋ 3ου ή τών άρχών τοϋ 4ου αίώνος33. "Αν παραβάλωμεν τάς μορφάς τών 
δύο ’Αναργύρων είς τήν κάτω ζώνην τοϋ έξεταζομένου άναγλύφου προς τήν ώραίαν 
προτομήν νέου τοϋ Έθν. Άρχαιολογικοΰ Μουσείου τών ’Αθηνών ( άριθ. 399 ) (Π ί ν. 
48γ ), τήν άναγομένην είς τήν περίοδον, κατά τήν όποιαν έπικρατεΐ ή κόμμωσις αύτή34,

30. Τοϋτο είχε παρατηρήσει καί 6 Νικόδημος ό Αγιορείτης είς τόν Συναξαριστήν του : «Όθεν 
oi ζωγράφοι, δταν ιστορούν αύτούς ( τούς ’Αναργύρους ) πρέπει νά ίπιγράφονν εις τάς εΙκόνας των, ποια 
συζυγία είναι πρός διάκρισιν. Πρέπει δέ καί νά ιστορούν αυτούς διαφορετικούς κατά τόν χαρακτήρα 
τού προσώπου ». ( Σημ. 2 είς τό τέλος τής 17ης ’Οκτωβρίου). Τοιαύτην διάκρισιν, βασιζομένην είς τό 
σχήμα καί τό μέγεθος τοϋ γενείου, καθώς καί είς τό μέλαν χρώμα τοϋ προσώπου καί είς τά « μανδήλια 
τυλιγμένα» είς τάς κεφαλάς διά τούς Άραβας, σημειώνει καί ό Διονύσιος είς τήν Ερμηνείαν του. 
Βλ. άνωτ. σ. 87, σημ. 18.

31. Π.χ. Ναός τοϋ Χριστοϋ είς τά Μεσκλά Κρήτης : ΑΒΜΕ 8 ( 1955/6) σ. 147, είκ. 15. Εϋβοια, 
Άγ. Δημήτριος Μακρυχωρίου : Α. Ίωάννου, Βυζαντινές τοιχογραφίες τής Εύβοιας, Α’, ’Αθήνα 1959, 
πίν. 24. Άγ. Νικόλαος Όξυλίθου : Ίωάννου, έ.ά. πίν. 34. Νέρεζι Σερβίας : Millet - Frolow, La pein- 
ture du moyen age en Yougoslavie, I, πίν. 88. 3. Καστοριά. Άγ. Στέφανος : Πελεκανίδου, Καστοριά, 
πίν. 98α. ’Ανάλογος είναι έπίσης ή μορφή τοϋ Άγ. Κοσμά μεταξύ τών άναγλύφων είς τήν πρόσοψιν 
τής έκκλησίας τοϋ Άγ. Γεωργίου τοϋ Γιούριεβ Πόλσκι ( 1230 - 4 ) τής Ρωσίας : Βλ. Γ. Βάγκνερ, Γλυ
πτική τής Βλαδίμηρο - Σουσδαλικής Ρωσίας. Γιούριεφ - Πόλσκι (ρωσ.), Μόσχα 1964 πίν. XXa.

32. Έγχρωμος είκών έν Ο. Wulff-M. Alpatoff, Denkmaler der Ikonenmalerei, Hellerau bei 
Dresden 1925, σ. 23, είκ. 9. Πρβλ. καί τάς παρατηρήσεις είς τήν σ. 258 Βλ. καί Konigliche Museen 
in Berlin. Beschreibung der Bildwerke der christlichen Epochen III. I: O. Wulff, Altchrist- 
liche Bildwerke, Berlin 1909, σ. 300, άριθ. 1604. Βλ. τελευταίον καί Κ. Wessel, Coptic Art, 
London 1965, σ. 170, πίν. XI.

33. Βλ. προχείρως : The Athenian Agora, I. E. Harrison, Portrait Sculpture, Princeton, N. J. 
1953, πίν. 29, 31. άριθ. 42, πίν. 32 - 34, 47 καί σ. 59 κ.έ. άριθ. 45, 46, 49-51, σ. 101 κ.έ.

34. Ή προτομή Εχει δημοσιευθή ύπό Ρ. Graindor έν BCH 39 ( 1915 ) πίν. XXVI καί έν Harri
son, Ε,ά. πίν. 46a -b. Βλ. καί σ. 101. Τήν έδώ παρατιθεμένην φωτογραφίαν καί τήν άδειαν τής
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θά παρατηρήσωμεν τήν ύπάρχουσαν άναμφισβήτητον, δπως τούλάχιστον νομίζω, δμοιό- 
τητα. Δέν χωρεΐ, κατά τήν γνώμην μου, άμφιβολία δτι αί δύο μορφαί τών όρθίων ’Αναρ
γύρων τοΰ άναγλύφου τής Βενετίας σχετίζονταν μέ προσωπογραφίας τού δευτέρου ήμί- 
σεος ή τού τελευταίου τετάρτου τοΰ 3ου αίώνος.

Τό συμπέρασμα τούτο άποκτςί Ιδιαίτερον δλως ένδιαφέρον, δν λάβωμεν ύπ’ δψιν 
δτι οί δύο Ρωμαίοι ’Ανάργυροι, Κοσμάς καί Δαμιανός, οί έορταζόμενοι τήν Ιην ’Ιου
λίου, έμαρτύρησαν, κατά τό Συναξάριον, έπΐ τοΰ αύτοκράτορος Καρίνου (283 - 285 )35. 
Είναι λοιπόν, δπως τουλάχιστον νομίζω, πολύ πιθανόν δτι οί δύο όρθιοι ’Ανάργυροι 
τού άναγλύφου, πού μας άπασχολεΐ, άντιγράφουν παλαιότατον πρότυπον, τό όποιον 
άπεικόνιζε τήν πραγματικήν μορφήν τών έκ Ρώμης μαρτύρων τούτων. Και θά ήδύνατο 
ίσως νά παρατηρηθή δτι κατά τούς ίδίους περίπου χρόνους, τό 287, έμαρτύρησαν καί οί 
Άραβες, ώς είδομεν, ’Ανάργυροι καί δτι αύτοί πιθανόν νά είκονίζωνται είς τό άνά- 
γλυφον. Τούτο δμως πρέπει όπωσδήποτε ν’ άποκλεισθή, διότι οί Άραβες ’Ανάργυροι 
ήδη άπό τοΰ 5ου αίώνος άρχομένου, δπως άνωτέρω διεπιστώσαμεν, είκονίζονται είς 
τόν θόλον τοΰ Αγίου Γεωργίου τής Θεσσαλονίκης φέροντες μύστακα καί γένειον.

Άν τά συμπεράσματα, είς τά όποια κατελήξαμεν, θά ήδύναντο νά θεωρηθούν πιθανά, 
πρέπει νά παραδεχθώμεν δτι τό άνάγλυφον τής Βενετίας παρουσιάζει ιδιαιτέραν πρά
γματι σημασίαν. Τούτο δηλαδή φαίνεται διασφζον τά αυθεντικά χαρακτηριστικά τών 
Ρωμαίων ’Αναργύρων, δπως πιθανώτατα είκονίζοντο είς προσωπογραφίας γενομένας 
ευθύς ίσως μετά τόν μαρτυρικόν των θάνατον. Θά ήτο δυνατόν νά εΐκάσωμεν δτι αί 
ύποτιθέμεναι αύταί παλαιαί προσωπογραφίαι εύρίσκοντο ώς λατρευτικά! εικόνες είς 
κάποιαν έκκλησίαν, άπό τήν όποίαν ίσως προέρχεται τό άνάγλυφον ; Τούτο βεβαίως 
δέν εΐμεθα είς θέσιν νά τό γνωρίζωμεν. Τό βέβαιον δμως είναι δτι αί δύο είς τό άνά
γλυφον δρθιαι μορφαί είκονίζουν τούς ’Αναργύρους μέ τρόπον έντελώς διάφορον άπό 
τόν συνήθη είς τά παλαιοχριστιανικά καί είς τά βυζαντινά μνημεία. Αύτό δέ άποτελεΐ 
ίσως ένδειξιν άφ’ ένός δτι κατά πάσαν πιθανότητα πρόκειται περί τών Ρωμαίων ’Αναρ
γύρων καί άφ’ έτέρου δτι αί μορφαί αύται προέρχονται άπό παλαιότερον πρότυπον. Τήν 
υπαρξιν τέλος τοΰ παλαιού τούτου προτύπου καθιστφ λίαν πιθανήν ή άπεικόνισις τών 
’Αναργύρων κατά τρόπον έντελώς δμοιον έπί τής σταυροθήκης τής Μόσχας, ή όποια 
θά μάς άπασχολήση κατωτέρω.

Τά έκτεθέντα δμως συμπεράσματα μάς φέρουν, κατ’ άνάγκην, είς τούς δύο Άσιά- 
τας ’Αναργύρους, τών όποίων αί προτομαί είκονίζονται έκατέρωθεν τής μητρός των Θεο
δότης είς τήν άνω ζώνην τοΰ άπασχολοΰντος ήμάς άναγλύφου τής Βενετίας ( Π ί ν. 49 
α - β ). Καί ούτοι δηλαδή παριστάνονται έπίσης άμύστακες καί άγένειοι, δπως καί οί 
όλόσωμοι τής κάτω ζώνης, τήν δέ μεταξύ τών δύο ζευγών διάκρισιν προσεπάθησε νά 
δηλώση ό τεχνίτης τοΰ άναγλύφου μέ τήν κατ’ άλλον τρόπον παράστασιν τής κόμης, 
δπως παρετήρησε καί ό Lange ( έ.ά. 85 κ.έ.). Πράγματι, ή ούλη κόμη τών δύο ’Αναρ
γύρων τής άνω ζώνης χωρίζεται εις βοστρύχους, πού σχηματίζουν είδος στεφάνης είς τό 
μέτωπον. Πρόκειται λοιπόν καί έδώ, νομίζω, περί ένός άρχαϊκοΰ τύπου, τόν όποιον εύρί- 
σκομεν έντελώς άνάλογον κατά τόν 5ον ή τόν 6ον αΙώνα είς τόν Κοσμάν τοΰ άνωτέρω

δημοσιεύσεώς της όφείλω είς τόν Διευθυντήν τού Έθν. ’Αρχαιολογικού Μουσείου κ. X. Καρούζον, 
τόν όποΐον καί άπό τήν θέσιν αύτήν θερμότατα εύχαριστώ. Θέλω έπίσης νά εόχαριστήσω καί τήν Γραμ- 
ματέα τής Διευθύνσεως τού Μουσείου κ. Μ. Πετροπουλάκου διά τήν εόγενή προθυμίαν της νά φροντίση 
διά τήν κατασκευήν τής φωτογραφίας.

35. Βλ. άνωτ. σ. 86, σημ. 14.
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μνημονευθέντος έξ Άχμίμ κιβωτιδίου, τοΰ άποκειμένου εις τό Μουσεΐον τοΰ Βερολί
νου ( Π ί ν. 49 γ ) 36. Ό τύπος δμως οδτος δέν φαίνεται νά έπέζησεν ούτε καί νά εϊχεν 
εόρεΐαν διάδοσιν, διότι αί έλάχισται βυζαντινοί άπεικονίσεις των δύο Άσιατών ’Αναργύ
ρων χωρίς μύστακα καί γένειον, αί είς έμέ τουλάχιστον γνωσταί37, έχουν τήν διάταξιν 
τής κόμης πολύ διάφορον.

Καί οί Άσιαται συνεπώς ’Ανάργυροι τής άνω σειράς τοΰ άναγλύφου προέρχονται 
άπό παλαιότατον τύπον, ό όποιος δμως, φαίνεται, δτι εϊχεν έκλείψει πολύ ένωρίς.

Θά ήδύνατο δμως νά έρωτηθή ίσως, διατί οί δύο Άσιαται ’Ανάργυροι μετά τής 
μητρός των Θεοδότης είκονίζονται είς τό αύτό άνάγλυφον μέ τούς είς τήν κάτω ζώνην 
Ρωμαίους όμωνύμους, άφοΰ είς τούς τελευταίους τούτους ήτο πιθανώτατα άφιερωμένη, 
δπως θά ίδωμεν, ή έκκλησία, άπό τήν όποιαν προέρχεται τό απασχολούν ήμας γλυπτόν. 
Θετική άπάντησις είς τό εύλογον τοΰτο έρώτημα δέν είναι, μέ τά είς έμέ γνωστά στοι
χεία, δυνατή. Πιθανόν ό τεχνίτης νά ήθελεν ίσως νά ύπομνήση τήν ΰπαρξιν καί τοΰ 
άλλου ζεύγους των ’Αναργύρων, τών έξ ’Ασίας, τών περισσότερον γνωστών, τών όποιων 
ή λατρεία εϊχεν εύρυτέραν διάδοσιν. Τοΰτο δμως άποτελεϊ άπλήν εικασίαν μή δυναμένην 
ν’ άποδειχθή.

Ή λίαν, κατά τήν γνώμην μου, πιθανή ταύτισις τών δύο όλοσώμων ’Αναργύρων 
εις τήν κάτω ζώνην τοΰ άναγλύφου τής Βενετίας πρός τούς Ρωμαίους Κοσμάν καί Δα
μιανόν μας όδηγεΐ είς τό ζήτημα τοΰ ναοΰ, άπό τον όποιον θά ήδύνατο νά προέρχεται 
τό γλυπτόν τοΰτο.

Είναι, νομίζω, φανερόν δτι ό τεχνίτης ήθέλησε νά έξάρη καί νά προβάλη τούς είς 
τήν κάτω ζώνην είκονιζομένους ’Αναργύρους. Διά τόν λόγον δέ αύτόν τούς παρέστησεν 
όλοσώμους καί τούς έπλαισίωσε μέ τά κατάκοσμα τόξα, μέ τούς έλικοειδεΐς ραβδωτούς 
κίονας καί μέ τά έπί τών κιόνων τούτων λεπτότατα είργασμένα κιονόκρανα. 'Ως πρός 
τοΰτο ήκολούθησεν ύπάρχουσαν παράδοσιν. Είς πολλάς δηλαδή έκκλησίας ή είκών 
τοΰ άγιου, είς τό δνομα τοΰ όποιου αΰτη τιμάται, περιβάλλεται ύπό τόξου είτε γλυπτού38 
είτε συνηθέστερον ζωγραφημένου39. Τοΰτο γίνεται, δπως εύκόλως δύναταί τις νά έννοή- 
ση, διά νά έξαρθή ή μορφή τοΰ άγίου καί ν’ άναγνωρίζεται εύχερώς άπό τούς πιστούς 
ό πάτρων τής έκκλησίας. Χαρακτηριστικόν παράδειγμα δεικνΰον τήν όρθότητα τής πα- 
ρατηρήσεως αύτής είναι ή τοιχογραφία τοΰ Άγίου Νικήτα είς τόν όμώνυμονναόν παρά 
τό Τσοΰτσερ τής Σερβίας, τοΰ όποιου ή διακόσμησις έγινε μεταξύ τών έτών 1307 καί 
1320 άπό τόν Ευτύχιον καί τόν Μιχαήλ Άστραπάν. ’Εκεί, δηλαδή είς τήν κάτω ζώνην 
τών όλοσώμων άγιων, πού κοσμούν τόν βόρειον τοίχον, είκονίζεται, πλησίον τοΰ τέμ
πλου, καί ό πάτρων τής έκκλησίας Άγιος Νικήτας. Αύτός δμως είναι ό μόνος άπό τήν 
δλην σειράν τών όρθιων άγιων, πού πλαισιώνεται άπό γραπτόν μέ πλουσίαν διακόσμη- 
σιν τόξον έπί κιόνων, ένθυμίζον ζωηρώς τά περικλείοντα τούς δύο Αναργύρους είς τό 
άνάγλυφον τής Βενετίας40.

36. Βλ. άνωτ. σ. 89, σημ. 32.
37. Βλ. άνωτ. σ. 89, σημ. 31.
38. Όπως π.χ. είς τό Νέρεζι: Β. Λάζαρεφ, Ιστορία τής βυζαντινής ζωγραφικής ( ρωσ. ), Μόσχα 

1947-48, II, πίν. 202. Πρβλ. καί R. Hamann - Mac Lean, Η. Hallensleben, Die Monumental- 
malerei in Serbien und Makedonien, Giessen 1963, είκ. 32.

39. Παραδείγματα βλ. προχείρως είς τάς τοιχογραφίας τής Καστοριάς : Πελεκανίδου, Καστοριά, 
πίν. 5, δεξιά, 26α, 145β, 188α.

40. Millet -Frolow, La peinture du moyen age en Yougoslavie, III, πίν. 37. 2,47, 4, Βλ. καί
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Είναι λοιπόν πολύ πιθανόν δτι ό έκτελέσας τό άνάγλυφον άντέγραψε τήν εϊς 
τόν ναόν, άπό τον όποιον τούτο προέρχεται, ύπάρχουσαν λατρευτικήν εΙκόνα.

Ποιος ήτο όμως δ ναός ούτος; 'Υπάρχει πιθανότης νά τόν προσδιορίσωμεν; Τό 
ζήτημα τούτο πρέπει τώρα νά μας άπασχολήση.

Εις τό Συναξάριον τής 1ης Ιουλίου, κατά τήν όποίαν έορτάζονται οί δύο Ρωμαίοι 
’Ανάργυροι, εόρίσκεται ή έξης ένδιαφέρουσα πληροφορία : « Τελείται δε ή αυτών σνν- 
αξις ίν τω άγιωτάτω αυτών οϊκω τώ δντι είς τα Παυλίνου »α. Τό μοναστή ριον « εϊς τά 
Παυλίνου » δέν είναι άγνωστον. Εόρίσκετο είς τήν Κωνσταντινούπολιν καί είχεν ίδρυ- 
θή όπό τού Παυλίνου, τού συμμαθητοΰ καί φίλου τού αότοκράτορος Θεοδοσίου Β', 
έκαλείτο δέ κοινώς «τό Κοσμίδιον», άκριβώς διότι έτιματο είς όνομα τών 'Αγίων 
Κοσμά καί Δαμιανού42. Ή έκκλησία τού Κοσμιδίου φαίνεται ότι ήτο ή μόνη ή πάντως 
ή σπουδαιοτέρα ίσως τής Κωνσταντινουπόλεως, ή άφιερωμένη είς τούς δύο Ρωμαίους 
’Αναργύρους, διότι περί τών άλλων ναών καί μονών τής Βασιλευούσης μέ τό όνομα 
τών 'Αγίων Κοσμά καί Δαμιανού υπάρχει ή πιθανότης ότι άνήκον εϊς τούς έξ ’Ασίας 
’Αναργύρους, τών όποιων ή λατρεία είχε μεγαλυτέραν διάδοσιν43.

Ή μονή αυτή τού Κοσμιδίου έκειτο έξω τών βορείων τειχών τής Κωνσταντι
νουπόλεως, τοποθετείται δέ άπό τούς άσχοληθέντας μέ τήν τοπογραφίαν τής Βασι- 
λευούσης είς τήν περιοχήν τού σημερινού τουρκικού τεμένους τού Έγιούμπ44. Σχετί
ζεται δέ τό μοναστή ριον τούτο μέ τήν Α' Σταυροφορίαν, διότι έκεΐ κατέλυσε, κατόπιν 
άδειας τού ’Αλεξίου Κομνηνοΰ, ό έκ τών άρχηγών τών Σταυροφόρων Βοεμοΰνδος45. 
Διά τήν τύχην τής μονής κατά τήν περίοδον τής Φραγκοκρατίας ( 1204 - 1261 ) δέν έχο- 
μεν σαφείς πληροφορίας. Κατά τόν Janin (έ.ά. 298), δέν είναι βέβαιον άν αυτή 
μετεβλήθη είς λατινικήν ούτε καί άν ύπέφερε κατά τούς χρόνους έκείνους. Αί μαρτυ- 
ρίαι όμως, πού παραθέτει ό Σκαρλάτος Βυζάντιος (έ.ά. 608 ), πείθουν ότι τό μο
ναστή ριον τούτο, τό περικλειόμενον έντός ισχυρών τειχών, τά όποια τού έδιδον τήν 
μορφήν όχυροΰ φρουρίου, είχε χρησιμοποιηθή όπό τών Φράγκων κατακτητών.

"Ολα τ’ άνωτέρω μάς οδηγούν είς τήν εύλογον, κατά τήν γνώμην μου, είκασίαν 
ότι τό άνάγλυφον τού 'Αγίου Μάρκου, τό όποιον έδώ μάς άπασχολεΐ, προέρχεται πι
θανώς άπό τήν μονήν αύτήν τού Κοσμιδίου, άπαχθέν όπό τών Βενετών κατά τήν περίο
δον, κατά τήν όποίαν ή Κωνσταντινούπολή είχε καταληφθή όπό τών Φράγκων. "Οτι 
δέ είς τόν ναόν τής Μονής τού Κοσμιδίου, παρά τάς πολλάς του περιπετείας, θά ήτο 
δυνατόν νά σφζεται παλαιοτάτη λατρευτική είκών τών δύο Ρωμαίων ’Αναργύρων, τήν 
όποίαν είχεν ώς πρότυπον ό τεχνίτης τού άναγλύφου, δέν θά έπρεπε νά θεωρηθή έντε-

Hamann - Mac Lean, Hallensleben, έ.ά. είκ. 222, 223.
41. Delehaye, Synaxarium, στ. 791.
42. Βλ. R. Janin, La geographie ecclEsiastique de Γ Empire byzantin. lepartie. Le Siege 

de Constantinople et le Patriarcat oecumenique. Tome III. Les dglises et les monasteres, Paris 
1953, 294 κ.έ. άριθ. 6.

43. Janin, Ε.ά. 294 κ.έ. Ή David - Daniel, έ.ά. 18, παραπέμπουσα είς τόν Προκόπιον, Περί 
κτισμάτων I, 6 (Bonn ), όπου γίνεται λόγος περί τής Επισκευής τοδ Κοσμιδίου ύπό τοΟ ’Ιουστινια
νού, γράφει Εσφαλμένος ότι ούτος όμιλεΐ περί τών Άράβον ’Αναργύρων. Τό κείμενον όμως τού Προκο
πίου, είναι σαφέστατον, ούδόλως δέ άναφέρονται είς αύτό οί ’Ανάργυροι ώς Άραβες : « Κατά δέ τον 
κόλπου τό πέρας εν τε τφ άνάντει και Ισχυρώς όρθίφ τέμενος έκ παλαιόν Κοσμρτε καί Ααμιανψ άνεϊ- 
ται».

44. Janin, έ.ά. 299. Βλ. καί τόν χάρτην, άριθ. I. Β. 1.
45. Σκαρλάτου Βυζαντίου, Ή Κωνσταντινούπολή, I, Άθήναι 1851, 607 κ.έ.
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λώς άπίθανον είς τον εχοντα ύπ’ δψει δτι ή μονή αυτή άνάγει τήν Ιδρυσίν της, ώς εί- 
δομεν, εις τούς χρόνους τού Θεοδοσίου Β' ( 408 - 450).

Τό συμπέρασμα, είς τό όποιον κατελήξαμεν, δτι δηλαδή τό άνάγλυφον τού Α
γίου Μάρκου άντιγράφει παλαιόν λατρευτικήν εικόνα των Ρωμαίων ’Αναργύρων εύ- 
ρισκομένην πιθανώτατα είς τήν Μονήν τού Κοσμιδίου, τό συμπέρασμα λοιπόν τούτο 
ένισχύει κατά τρόπον άρκετά άσφαλή, δπως νομίζω, έν μικρόν μετάλλινον έργον. Εί
ναι τούτο μικρά σταυροθήκη έξ έπιχρύσου άργύρου φυλασσομένη είς τό Άνάκτορον 
τών Πανοπλιών τής Μόσχας ( Π ί ν. 49 δ ). Έπί τής πρόσθιας δψεως τής σταυροθήκης, 
έκατέρωθεν τού κάτω σκέλους τού σταυρού, είκονίζονται άνάγλυφοι οί "Αγιοι Κοσμάς 
καί Δαμιανός όρθιοι, άγένειοι καί άμύστακες46. Οί δύο έκεΐ είκονιζόμενοι ’Ανάργυροι 
παρουσιάζουν ώς πρός τήν στάσιν, τήν κίνησιν τών χειρών, ίδίως όμως δσον άφορφ 
τήν μορφήν, πραγματικός όμοιότητας μέ τό άπασχολούν ήμάς άνάγλυφον τού 'Αγίου 
Μάρκου, πρός τό όποιον ή σταυροθήκη φαίνεται νά είναι σύγχρονος περίπου47. Ή 
συγγένεια αυτή τών έπί τής σταυροθήκης άγενείων μορφών τών ’Αναργύρων πρός τάς 
έπί τού άναγλύφου οδηγεί είς τήν δχι άπίθανον, δπως τουλάχιστον νομίζω, είκασίαν 
δτι άμφότερα τά έργα άντιγράφουν κοινόν πρότυπον.

Διά τήν καταγωγήν τής σταυροθήκης τής Μόσχας αί διατυπωθεΐσαι υποθέσεις 
φαίνονται πολύ πιθαναί. Είναι δηλαδή πολύ πιθανόν, δπως προκύπτει άπό έγγραφα, 
πού πιστεύεται δτι μνημονεύουν τό άντικείμενον τούτο, δτι πρόκειται περί τής σταυ
ροθήκης τής όνομαζομένης τού πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Φιλοθέου ( 1353 - 
54 καί 1364-76). Ταύτην λέγεται δτι έδώρησεν ό πατριάρχης Φιλόθεος είς τόν μη
τροπολίτην Μόσχας ’Αλέξιον, δταν τό 1354 μετέβη ούτος είς Κωνσταντινούπολης 
διά νά λάβη άπό τόν πατριάρχην τήν έπίσημον καθιέρωσίν του48.

Είναι λοιπόν πιθανώτατον δτι τό άντικείμενον τούτο προέρχεται άπό τήν Κων- 
σταντινούπολιν. Τό συμπέρασμα αυτό έχει, κατά τήν γνώμην μου, ιδιαιτέραν σημασίαν 
διά τό ήμέτερον ζήτημα. Ή στενή δηλαδή συγγένεια τών έπί τής σταυροθήκης τής Μό
σχας μορφών τών ’Αναργύρων πρός τάς τού άναγλύφου, συγγένεια, τήν όποιαν δεν εύρον 
είς ούδέν άλλο μνημεΐον, έκ τών είς έμέ τουλάχιστον γνωστών, δεικνύει δτι τό κοινόν 
πρότυπον, πού άμφότερα τά έργα ταΰτα άντέγραψαν, εύρίσκετο είς τήν Κωνσταντινού
πολή καί ήτο τούτο, κατά πάσαν πιθανότητα, ή παλαιοτάτη είκών τών Ρωμαίων ’Αναρ
γύρων ή άποκειμένη, δπως πιστεύομεν, είς τήν Μονήν τού Κοσμιδίου.

Τέλος, πρέπει ν’ άσχοληθώμεν καί μέ μίαν μαρτυρίαν έκ τών κειμένων περί εί- 
κόνος τών 'Αγίων ’Αναργύρων εύρισκομένην είς έκκλησίαν τής Κωνσταντινουπόλεως.

46. Άπεικόνισις έν A. Frolow, Les reliquaires de la Vraie Croix, Paris 1965, σ. 110, είκ. 43. 
ΕΙς τήν εΙκόνα αυτήν παρά Frolow, τής όποιας τό κάτω μέρος δημοσιεύομεν ένταΟθα κατ’εύγενή 
του παραχώρησιν, φαίνεται ευκρινέστατα ότι οί ’Ανάργυροι είναι άμύστακες καί άγένειοι. Είς τήν φωτο
γραφίαν όμως παρά Λ. Πισάρσκαγια — Α. Μπάνκ, Μνημεία τής βυζαντινής τέχνης 5ου — 15ου αϊώνος 
είς τό Κρατικόν Άνάκτορον τών Πανοπλιών ( ρωσ.), Λένινγκραδ — Μόσχα 1964, πίν. XII, έξ αιτίας 
τού διαφορετικού φωτισμού, ούτοι φαίνονται έχοντες μικρόν μύστακα καί βραχύ γένειον. Άλλ’ ή φωτο
γραφία τής πλαγίας δψεως τής σταυροθήκης είς τόν αύτόθι πίν. XIII δεικνύει σαφώς ότι ούτοι είναι άμύ
στακες καί άγένειοι.

47. Ή Α. Μπάνκ έν Βιζαντίσκιι Βρέμενικ, Νέα σειρά, 14, 1958, 237, τήν τοποθετεί μετ’ άλλων 
ύπ’ αυτής δημοσιευομένων έργων μικροτεχνίας εις τόν 11 ον ή 12ον αιώνα. Είς τόνάνωτέρω Κατάλογον 
τών Πισάρσκαγια - Μπάνκ, σ. 16, ή σταυροθήκη χρονολογείται άπό τού 12ου αίώνος.

48. Βλ. τάς σχετικάς πληροφορίας έν A. Frolow, La relique de la Vraie Croix, Paris 1961, 
σ. 512, άριθ. 729, όπου ή προγενεστέρα βιβλιογραφία.
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Είς τά Πρακτικά δηλαδή τής 7ης Οικουμενικής Συνόδου, τής συνελθούσης τό 787 εις 
τήν Νίκαιαν, άναφέρεται θαϋμα τών 'Αγίων Αναργύρων γενόμενον είς μίαν έκκλησίαν 
των. Έκεΐ γίνεται λόγος περί είκόνος, διά τήν όποιαν τό κείμενον των Πρακτικών γρά
φει τά έξής : «.. .εΙκόνα τον σωτήρος... γέγραπται δέ εν αυτή η τε άγια Μαρία ή Θεο
τόκος, καί οί άγιοι θεράποντες τον Χρίστον Κοσμάς καί Δαμιανός, καί τις των μεγά
λων άνδρών Λεόντιος τοννομα α>49. Ό Ebersolt ένόμιζεν απλώς ότι ό ναός, όπου ή 
εϊκών, εύρίσκετο είς τήν Κωνσταντινούπολιν50, ό δέ Janin (έ.ά. 297) θεωρεί πιθα
νόν ότι ή έκκλησία αυτή θά ήδύνατο νά είναι τό Κοσμίδιον. Ότι ή έκκλησία, περί 
τής όποιας γίνεται λόγος είς τό θαύμα, εύρίσκετο είς τήν Κωνσταντινούπολιν, όπως 
έπίστευεν ό Ebersolt, είναι πολύ πιθανόν. Πράγματι, είς τό κείμενον τών Πρακτι
κών άκολουθεΐ ή άνάγνωσις έτέρου θαύματος τών 'Αγίων ’Αναργύρων, τό όποιον έλή- 
φθη « εκ των αυτών θανμάτων» ( Mansi ε.ά. 64 Ε ), δηλαδή έκ τού ίδιου βιβλίου. 
Είς τό δεύτερον αύτό θαϋμα γίνεται λόγος περί τίνος Κωνσταντίνου, ό όποιος έξεδή- 
μησε ταύτης τής φιλοχρίστον καί βασιλίδος πόλεως51, δηλαδή τής Κωνσταντινου
πόλεως. Τό βιβλίον λοιπόν, άπό τό όποιον έγίνετο ή άνάγνωσις, είχε, φαίνεται, 
γραφή είς τήν Κωνσταντινούπολιν καί περιείχε θαύματα τών 'Αγίων ’Αναργύρων γε- 
νόμενα είς κάποιαν έκκλησίαν των εύρισκομένην είς τήν Βασιλεύουσαν. Ούδεμία όμως 
ύπάρχει ένδειξις ότι ή έκκλησία αύτή ήτο τό Κοσμίδιον. ’Αλλά καί άν άκόμη παραδε- 
χθώμεν ότι ή εϊκών, περί τής όποίας γίνεται λόγος είς τό πρώτον θαύμα καί πού ήτο 
κατά πάσαν πιθανότητα ψηφιδωτόν ή τοιχογραφία, άν λοιπόν ή εϊκών αύτή εύρίσκετο 
είς τό Κοσμίδιον, πάντως δεν ήδύνατο νά είναι ή λατρευτική, ή όποία έδώ μας ένδια- 
φέρει. Συμφώνως δηλαδή προς τό κείμενον, ή είκών εύρίσκετο έξω τής έκκλησίας :
« ... έξελθών εν τω ύπερθνρω τω προσπαρακειμένω τω οϊκψ τών άγιων », είς έξωτερι- 
κήν στοάν, « εικόνα... τήν άνακειμένην εν τή κατά τό δεξιόν στοά », πιθανώς τήν 
στοάν τού Αίθριου, έξ αύτοΰ δέ συμπεραίνομεν ότι θά έπρόκειτο περί ψηφιδωτού ή τοι
χογραφίας. Έξ άλλου είς τήν εικόνα αύτήν παριστάνετο «καί τις τών μεγάλων άνδρών 
Λεόντιος τοννομα », κατά πάσαν πιθανότητα ό άφιερωτής τού έργου. Έπρόκειτο συνε
πώς περί άφιερωτηρίου συνθέσεως, είς τήν όποιαν είκονίζοντο οί δύο ’Ανάργυροι 
δεόμενοι είς τήν άνω παριστανομένην βρεφοκρατοΰσαν ίσως Θεοτόκον καί παρ’ αύτούς 
ό δωρητής Λεόντιος. Κάποιαν ίδέαν τής συνθέσεως αύτής θά ήδύνατο ίσως νά μας δώ
σουν παραστάσεις τών 'Αγίων ’Αναργύρων δεομένων, όπως π.χ. ή μικρογραφία τού 
κώδ. 2 τής άγιορειτικής μονής Παντελεήμονος52.

Ή είκών λοιπόν αύτή, ή άναφερομένη είς τά Πρακτικά τής 7ης Οίκ. Συνόδου, 
άν δεν είναι έντελώς ξένη πρός τό Κοσμίδιον, πάντως δέν είναι ή λατρευτική. Είναι 
συνεπώς άσχετος έντελώς πρός τό άνάγλυφον τού 'Αγίου Μάρκου, πού έδώ μάς άπη-

49. Mansi, Sacrorum Conciliorum amplissima collectio, XIII, στ. 64. "Ολόκληρος ή σχετι
κή περικοπή έχει ώς έξής : «... τέλος έξελθών έν τω ύπερθνρω τφ προσπαρακειμένω τφ οϊκφ των 
άγιων, και βλέψας εις τήν εΙκόνα τον σωτήρος τήν άνακειμένην έν τή κατά το δεξιόν ατοφ γέγραπται 
δέ έν αύτή ή τε άγια Μαρία ή Θεοτόκος, και οί άγιοι θεράποντες τον Χρίστον Κοσμάς καί Δαμιανός, 
καί τις τών μεγάλων άνδρών Λεόντιος τοννομα ».

50. J. Ebersolt, Sanctuaires de Byzance, Paris 1921, 99.
51. Ή σχετική περικοπή έχει ώς έξής : « Σννέβη τινά άνδρα έν στρατείφ έξεταζόμενον, όνόματι 

Κωνσταντίνον, πιστότατον καί μή άπολιμπανόμενον τής τών ένδοξων άγιων Κοσμά και Δαμιανόν προσε- 
δρείας έκδεδημηκέναι ταύτης τής φιλοχρίστον καί βασιλίδος πόλεως, τής παρονσης αύτφ στρατείας 
χάριν ».

52. F. Dolger, Monchsland Athos, Miinchen 1943, σ. 193, είκ. 112.
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σχόλησεν. Άλλωστε και αυτό τοΟτο τό εϊκονογραφικόν θέμα ήτο διάφορον, άφοΰ είς 
τήν είκόνα, δπως περιγράφεται είς τό κείμενον τών Πρακτικών, εύρίσκοντο, πλήν των 
’Αναργύρων καί ό ΊησοΟς καί ή Θεοτόκος, ένφ είς τό άνάγλυφον παριστάνονται μό
νον τά δύο ζεύγη των ’Αναργύρων καί ή Αγία Θεοδότη.

Αυτά είναι τά συμπεράσματα, είς τά όποια μας ώδήγησεν ή μελέτη τού άναγλύ- 
φου τής Βενετίας. Δυνατόν άρκετά άπό τά συμπεράσματα αύτά ν’ άποτελοΰν άπλδς 
εικασίας περισσότερον ή όλιγώτερον πιθανός. Πάντως όμως ταΰτα προωθούν, όπως 
τουλάχιστον νομίζω, τήν έρευναν τήν σχετικήν μέ τήν δυσχερή καί άκαθόριστον ει
κονογραφίαν των τριών ζευγών τών ’Αναργύρων Κοσμά καί Δαμιανού καί ιδίως τού ζεύ
γους τών Ρωμαίων ’Αναργύρων, δυσχερή καί άκαθόριστον όσον καί τό δλον πρόβλημα 
τής ύπάρξεως ένός, δύο ή τριών όμωνύμων ζευγών ’Αναργύρων Κοσμά καί Δαμιανού. 
Διά τήν έπίλυσιν μάλιστα τού τελευταίου τούτου προβλήματος θά ήδύναντο ίσως νά 
παράσχουν κάποιαν μικράν συμβολήν τά πορίσματα τής είς τό παρόν άρθρον γενομέ- 
νης μελέτης τής εικονογραφίας τών άγιων τούτων. Τέλος, δέν θά ήδύναντο νά θεωρη
θούν στερούμενα κάποιου ένδιαφέροντος τά προκύψαντα στοιχεία περί τής λίαν πιθα
νής προελεύσεως τού άναγλύφου τού Αγίου Μάρκου, πού έδώ μας άπησχόλησεν, έκ 
Κωνσταντινουπόλεως καί μάλιστα έκ μνημείου περιφήμου, τού Κοσμιδίου.

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ
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Βενετία. "Αγ. Μάρκος: Άνάγλυφον τών 'Αγίων ’Αναργύρων (φωτ. Ο. B5hm)
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α-β. Οί δύο ’Ανάργυροι της κάτω ζώνης τού άναγλύφου τής Βενετίας, γ. Εθνικόν Άρχαιολ. 
Μουσεΐον. Προτομή άριθ. 399 (φωτ. τού Μουσείου)
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α-β. Οί δύο ’Ανάργυροι τής άνω ζώνης τοϋ αναγλύφου τής Βενετίας, γ. Μουσεϊον Βερολίνου. 
Εγκαυστική είκών τοϋ 'Αγ. Κοσμά έπί κιβωτιδίου έξ Άχμϊμ (Wulff), δ. Οί "Αγ. ’Ανάργυροι 

έπί Σταυροθήκης εις τό Άνάκτορον τών Πανοπλιών τοϋ Κρεμλίνου (Frolow)
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